
  

 

Aktuális pályázatok 

 

A pályázatok továbbra is dübörögnek. Korábbi jelzésünknek megfelelően hamarosan 

megjelennek a munkavállalók képzését támogató felhívások, megnyílik a lehetőség 

eszközbeszerzésre, a Kisfaludy Turisztikai Programra pedig folyamatosan nyújthatóak be 

támogatási kérelmek. Az előbbieken túl további új lehetőségek is meghirdetésre kerülnek: 

  
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával – 
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva 
lehet): 

 Energetikai beruházások megvalósítása fél áron 

 LEADER pályázatok 
 

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2017.11.07.) érvényes adatokat tartalmazza. 
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált 
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen 
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét. 
  



  

 

Energetikai beruházások megvalósítása fél áron  
 

 

(Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 

támogatása - GINOP- 4.1.2 - 17) 

 

Tervezet formájában már elérhető a felhívás. A célcsoport a Budapest és Pest megyén 

kívüli térségekben működő mikro,- kis- és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább 

egy lezárt üzleti évvel, és átlagos statisztikai létszámuk minimum 1 fő volt az előző évben.  

 

A pályázat célja, hogy az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának 

növelését segítsék megújuló energia felhasználásával. Így  

 telepíthetőek napelemes-, napkollektoros- és hőszivattyús rendszerek,  

a támogatás fordítható: 

 nyílászárók cseréjére,  

 hővédelem javítására,  

 tetőszigetelésre,  

 hőtermelő berendezések korszerűsítésére,  

 szellőző- és hűtő rendszerek korszerűsítésére, valamint  

 meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékossá alakítására. 

 

A fent említett tevékenységekre minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft igényelhető, 

és akár 50%-os támogatás is kapható, így akár fél áron végrehajthatja beruházását. 

A pályázatok várhatóan 2018. január 15-től benyújthatóak, a kérelmek kiértékelése 

folyamatosan történik majd. Érdemes már most elkezdeni a felkészülést, hogy a benyújtáskor 

már egy kész anyag álljon a rendelkezésére. 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 

 

 



  

 

 

LEADER pályázatok 
 

 

2017. október végén megkezdődött a LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi fejlesztési 

Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési pályázatok megjelenése. Mindezekre a kormány mintegy 

41 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Programban. 

Magyarország teljes vidéki térségét 103 darab LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) fedi le. Az 

ő helyi fejlesztési stratégiájukat a kormány már elfogadta. Ezeken a stratégiákon keresztül 

koordinálják majd a források szétosztását, hogy az adott térségben a legmegfelelőbb projektek 

kerüljenek megvalósításra.  

A kiírások megjelentetése az év végéig folyamatos, témakörük széles.  

 

Található közöttük például  

 vállalkozásfejlesztést, turizmusfejlesztést, innovatív gazdaságfejlesztést célzó 

beruházások támogatása,  

 eszközbeszerzés segítése, vagy  

 kézműves termelők piacra jutásának támogatása. 

 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 


